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Số: 1913 /QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch “Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển
và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch”
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá,
Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2574/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 9 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Kế hoạch của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4
năm 2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm
2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm
2021 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch Khảo sát tình hình
ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa,
thể thao, du lịch (sau đây gọi là Kế hoạch Khảo sát).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi
trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Lưu: VT, KHCNMT (2), VH.26.
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KẾ HOẠCH
Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công
nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
(Kèm theo Quyết định số 1913 /QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 06 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Mục đích khảo sát
Nắm bắt tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ của cách
mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trong
việc thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương,
chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư. Từ đó tham mưu, đề xuất
các giải pháp trong xây dựng văn bản, cơ chế chính sách nhằm nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động, quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên nền
tảng công nghệ mới.
2. Phạm vi và đối tượng khảo sát
2.1. Phạm vi
Các hoạt động ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ lĩnh vực văn
hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2.2. Đối tượng
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; một số Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch một số tỉnh,
thành phố có hoạt động ứng dụng công nghệ hiệu quả trong quản lý, cung cấp dịch
vụ lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
3. Nội dung khảo sát, tiến độ thực hiện
3.1. Khảo sát tình hình thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về ứng dụng và chuyển giao công nghệ:
- Quyết định số 3888/QĐ-BVHTTDL ngày 19/10/2017 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường
năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
- Quyết định số 4610/QĐ-BVHTTDL ngày 28/11/2017 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Định hướng danh mục sản phẩm chủ lực
của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017-2020;
- Quyết định số 1217/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
triển khai Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính
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phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ
nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025,
định hướng đến 2030”;
- Quyết định số 2574/QĐ-BVHTTDL ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ thực
hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ
trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
3.2. Nội dung và đơn vị cần khảo sát
a) Khảo sát thực tiễn và nhu cầu tại đơn vị trong hoạt động ứng dụng và
chuyển giao công nghệ phục vụ công tác quản lý, hoạt động chuyển đổi số, cung
cấp dịch vụ công đến người dân và doanh nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ,
sản phẩm chủ lực của ngành.
Đơn vị cần khảo sát: Các tổng cục, cục, vụ có dịch vụ công trực tuyến, sản
phẩm chủ lực theo định hướng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Chú trọng khảo sát hạ tầng kỹ thuật và công nghệ, cơ chế và nhân lực cho
hoạt động ứng dụng công nghệ trong phát triển công nghiệp văn hóa số, du lịch số.
Cụ thể: Khảo sát việc ứng dụng công nghệ trong phát triển các ngành công nghiệp
văn hóa, công nghiệp giải trí dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ được tổ
chức ở trình độ cao, tiềm năng, lợi thế và nền tảng giá trị di sản, nghệ thuật, lịch
sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; việc triển khai hoạt động chuyển
đổi số du lịch ở tất cả các khâu một cách đồng bộ, tổng thể, liên thông hiệu quả.
Đơn vị cần khảo sát: Gồm Tổng cục du lịch, các đơn vị liên quan đến công
nghiệp văn hóa; ứng dụng công nghệ và cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa
học, giảng dạy: 05 viện nghiên cứu, một số cơ sở đào tạo Trường đại học lĩnh vực
văn hóa 04 trường, thể dục thể thao 02 trường; Cao đẳng du lịch 03 trường.
c) Nhu cầu và yêu cầu số hóa bảo vật quốc gia, tư liệu quý hiếm, các tác
phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, các tác phẩm
văn nghệ dân gian, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di vật, cổ vật, bảo vật quốc
gia và các di sản văn hóa được UNESCO công nhận;
Đơn vị cần khảo sát: Cục Di sản văn hóa, Viện Bảo tồn di tích; một số đơn vị
sự nghiệp lĩnh vực văn hóa như bảo tàng, thư viện.
d) Về ứng dụng công nghệ, cơ sở dữ liệu trong tuyển chọn, huấn luyện vận
động viên thể thao thành tích cao của các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia.
đ) Hoạt động ứng dụng hiệu quả công nghệ trong quản lý, sự phối hợp của
một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch (địa
bàn có di sản được UNESCO công nhận) với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công
nghệ lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
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Đơn vị cần khảo sát: Dự kiến khảo sát các tỉnh, thành phố (trong trường hợp
dịch Covid-19 đã được kiểm soát và an toàn cho Đoàn khảo sát): Hà Nội, Quảng
Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.
3.3. Thành phần tham gia khảo sát và dự kiến tiến độ thực hiện
a) Thành phần tham gia khảo sát gồm Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và
Môi trường (Trưởng đoàn), chuyên viên quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ
của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 01 cán bộ chuyên môn của Trung
tâm Công nghệ thông tin.
b) Dự kiến tiến độ thực hiện nhiệm vụ:
STT
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì,
Thời hạn
phối hợp
hoàn thành
Vụ Khoa học, Công
6/2021
nghệ và Môi trường
Vụ Khoa học, Công
6-7/2021
nghệ và Môi trường;
Vụ Khoa học, Công
6-7/2021
nghệ và Môi trường;
Trung tâm Công nghệ
thông tin
Vụ Khoa học, Công
7-8/2021
nghệ và Môi trường;
Trung tâm Công nghệ
thông tin

Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế
hoạch khảo sát
Trình Lãnh đạo Bộ thành lập Đoàn
khảo sát
Xây dựng yêu cầu nội dung báo cáo,
phiếu điều tra, khảo sát, thống kê
gửi đến cơ quan, đơn vị, một số Sở
ở địa phương
Tổng hợp báo cáo, xây dựng chương
trình làm việc; khảo sát tại đơn vị,
Sở ở địa phương (trong trường hợp
dịch Covid-19 đã được kiểm soát và
an toàn cho Đoàn khảo sát)
Tổng hợp, phân tích, hoàn thiện báo Vụ Khoa học, Công
cáo sau khảo sát trình Lãnh đạo Bộ nghệ và Môi trường
Thanh quyết toán nhiệm vụ
Vụ Khoa học, Công
nghệ và Môi trường

8/2021
12/2021

4. Sản phẩm của khảo sát
Báo cáo về tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ của
CMCN lần thứ tư lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch ở các cơ quan, đơn vị thuộc
Bộ và một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du
lịch một số tỉnh, thành phố. Kết quả báo cáo và khảo sát thực tiễn phục vụ công
tác tham mưu có hiệu quả hơn, đồng bộ hơn (với địa phương) về hoạt động ứng
dụng và phát triển công nghệ lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
5. Kinh phí
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khảo sát từ nguồn ngân sách nhà nước năm
2021 cấp qua Văn phòng Bộ./.

